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Jobsøgning - en håndbog i personlig markedsføring Bent Schiødte Jørgensen Hent PDF Jobsøgning er i høj
grad et spørgsmål om at markedsføre sig selv og sin arbejdskraft.

Du er ikke en køber, der skal have et job - du er en sælger, der tilbyder sin arbejdskraft. Det er præcist
budskabet i denne bog. Bent Schiødte Jørgensen har mange års erfaring fra begge sider af skrivebordet og

øser af sin viden om kommunikation, forhandlingsteknik, ansættelseskontrakter, menneskekendskab – og alt
sammen sat i scene med anekdoter og et snert af humor, der holder læseren fanget.

Et vigtigt element i markedsføring er at kende varen, i dette tilfælde er varen dig selv! Mange sjove og
grænseoverskridende opgaver og situationer, som du selv kan afprøve i praksis, giver dig fuld kendskab til

varen, nu skal den bare sælges.

Bogen henvender sig til alle, der vil have et job også dig, der allerede har arbejde, men gerne vil afprøve nye
muligheder eller gøre en indsats for at udvikle dit ansættelsesforhold til noget nyt og bedre.

Bare klø på – der ligger måske et nyt og spændende liv og venter på dig!

Om forfatteren
Bent Schiødte Jørgensen er kendt for bestselleren Jobsøgningsteknik. Hans store erfaring bunder bl.a. i
ophold på kostskole i Zimbabwe, sergent i Flyvevåbnet, kontor-, personale- og administrationschef hos
Nestlé og Brødrene Gram, uddannelse som erhvervsøkonom, MDM, med speciale i markedsføring og
personaleadministration, arbejde som headhunter, og kursusleder i jobsøgning og forhandlingsteknik.
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